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 علم يدرس أشكال سطح األرض:

  |  اجليومورفولوجيا  اجليوبوليتيكا  البيدولوجيا  البتروجرافيا 
 حزام الكويكبات تقع بني:    

 | املريخ واملشترى   األرض واملريخ 

 
 املشترى وزحل

 
  سزحل وأورانو

  
 سكندناوه:إحركة تكونت يف العصر السيلوري والديفوين ونتج عنها مرتفعات مشال إسكتلندا و 

  األلبية   |الكالدونية   اهلريونية  اهلرسينية 
 تكونت جبال اإلنديز نتيجة: 

 

 حميطيةالتقاء صفيحة قارية مع أخرى   عدم التقاء صفائح مع بعضها 

  ةالتقاء صفيحه قارية مع أخرى قاري  ةأخرى حميطي التقاء صفيحه حميطية مع  
 :الطردية بنيالعالقة  

  احلرارة ودائرة العرض   احلرارة ونسبة الرطوبة  احلرارة واالرتفاع    |احلرارة والضغط  
 قاس حميط الكرة األرضية:     

  ابن حوقل  |ايراتوستنيس   هيكاتيوس  فيدال دي البالش   
 للحياة:طبقة مهمة  

 طبقة األيونوسفري   |التروبوسفري  

 
 األوزون

 
 امليزوسفري

 
 

  
     احلارة: متتد الصحاري 

 مشاال وجنوبا  30- 18  مشاال وجنوبا  5- 5 

 
 مشاال وجنوبا  40  -   30

 
 مشاال وجنوبا 23,5 - 5
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 نسبة ملوحةأشجار استوائية تنمو يف املناطق الساحلية وتتميز بتحمل  
 مرتفعة:                 

 | املاجنروف   األرز  

 
 املاهوجين

 
    األبنوس

       األصغر: األكرب إىلرتب احمليطات من  

 اهلندي - اهلادي - األطلسي   اهلادي - اهلندي - األطلسي  

 
 | اهلندي  ـ  األطلسي ـ  هلاديا

 
 اهلادي - األطلسي- اهلندي 

 
                                                                

مجايل السككككككككامج علم إمجايل مسكككككككاحة  إ 
       :األرض

 
  

  التركيب النوعي   كثافة سكانية   الزيادة الطبيعية  النمو السكاين 
     عدا:جمموعة ما  مجيعها تصنف 

  |الرصاص   الفحم  الغاز  البترول 
 سبب قلة إنتاج القمح يف اململكة:    

 بسبب االكتفاء منه   | نضوب املياه اجلوفية  

 
 سبب زراعة األرض األعالف

 
 لزراعة األرز

 
   

 علم: ،له عالقة جبغرافيا السكامج 

  البتروجرافيا  طبوغرافيا  |الدميوغرافيا   اهليدروغرافية 
  :نظرية التوطن الصناعي 

  فون ثونن  |م  1909ألفريد فيرب   كريستلر  راتزل 
 صناعية:مدينة  

  |ديتروبت    لندن  مكة املكرمة  أكسفورد 
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 فيها:الرأمسالية تتحكم  

 

 حتديد البضائع واألسعار وتوزيع البضائع     تتيح اململكة اخلاصة وتسمح بالتجارة لألفراد والشركات 

  للدولة املوارد بالكاملإدارة   ملكية املوارد للدولة 
   املساحة:أكرب دولة عربية يف  

  |اجلزائر   السودان  السعودية  مصر 
                         هم: ،العريب بدوائر عرض مهمهمير الوطن  

 

 مدار اجلدي ومدار السرطان            |خط االستواء ومدار السرطان  

  خط االستواء ومدار اجلدي ومدار السرطان  مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية 
    اليابس:حقول النفط يف اململكة العربية السعودية يف  أكرب 

  الشيبه  بقيق  السفانيه  |الغوار  
 قصم تعامد للشمس يف اجلنوب علم:أ 

  الدائرة القطبية اجلنوبية  |مدار اجلدي   خط االستواء  مدار السرطان  
دورامج األرض حول الشمس يؤدي إىل   

 حدوث:     
 

  
 

 انبعاج األرض عند خط االستواء    احنراف الرياح 

  |تعاقب الفصول األربعة   تعاقب الليل والنهار 
 تر يستخدم يف قياس: ممويجهاز األن 

 الضغط اجلوي   | سرعة الرياح  

 
 درجة احلرارة

 
 الرطوبة

                                                                                       
   

 ك:مناخ اململكة يتأثر ب 
 

  

  

 

 موقع احملميات الطبيعية   |املوقع بالنسبة للمسطحات املائية 

  توزيع النفط  توزيع السكان 
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 العوامل المؤثرة في مناخ المملكة  24

 الموقع بالنسبة لدوائر العرض  اتجاه الرياح 

 التضاريس  القرب والبعد من المسطحات المائية
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 الركائز املعدين تعين:          

 أو صايف املعدن  نسبة املعدن  إنتاج املعدن  

 
 تصدير املعدن

 
 استرياد املعدن

     
 وادي الباطن ميتد وخيترق هضبة حصوية:  

 هضبة احلجر  هضبة حسمي  

 
 هضبة الدبدبة

 
 هضبة الصمان

 
 

 

  
 اليت متثل اجتاه الشمال فاخلريطة: 

 إحداثيات اخلريطة   إطار اخلريطة  

 
 مصدر اخلريطة

 
 املوقع بالنسبة لألرض 

 
 

 

  
 خريطة للمملكة:أمج يرسم الطالب  

  تركيب  |تطبيق   حتليل  فهم 
 خرائط املفاهيم موجودة يف هرم املعريف: 

  |وزبل ذات املعىن األ  السلوكي بافلوف  البنائي لبياجيه  املعريف لبيابيبه 
 املداري بني:  اإلقليميقع  

 وجنوبامشاال   40: 23,5  مشاال وجنوبا  5صفر:  

 
 مشاال وجنوبا 23,5: 5

 
  مشاال وجنوبا 60: 40
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 :   كمير خط غرينتش ب  

 اجلزائر  تونس  

 
 املغرب

 
  موريتانيا

  
 دوائر العرض تستخدم يف حتديد:    

 األماكن بدقة   الزمن  

 
 |األقاليم املناخية 

 
    شروط الشمس وغروهبا

 من امللوثات اخلطرية يف املدمج: 

  |الرصاص   الفورسيات  اهليدروجني  نيومنيتريد األمل 
 كامج  2019متوسط النمو السكاين للمملكة سنة  

 0,4  2,4 |  4,4  6,0  
 كم: 60التصوير يف القمر الصناعي يصور الشريط ملساحة  ةأجهز 

  |سبوت   كسبلورإ  جريس  الندسات 
 من احلركات الباطنية البطيئة اليت تعمل علم تشكيل سطح األرض: 

 الرباكني   الزالزل  

 
 التجوية

 
  االلتواءات

  
 مدمج متنوع نشاطها وعدد سكاهنا كثري:    

 جتارية   مدن صناعية  

 
 كبرية

 
  حبرية

  
 ساعد علم ظهور وتطور اجلغرافيا يف أوروبا:    

 اختراع البوصلة   حركة الترمجة  

 
 السفن التجارية

 
 الكشوفات اجلغرافية
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 الطبقة اليت يفضلها الطيارين الستراتوسفري:    

 فيها غاز األوزون  برودهتا  

 
 ارتفاع حرارهتا

 
  خلوها من العواصف والسحب

                     

 عندما ندرس أنشطة السكامج يدرس قبلها موضوع: 

  الصادرات  |تعداد السكان   العمالة  العمران 
 :يوم ........يف يكمل القمر دورته  

 30  29  28  27 |  
 ازدهرت بسبب طرق النقل بأنواعها املختلفة: 

  بريده  جازان  تبوك  |رفحاء  
 من أهم النباتات احمللية اليت تنمو يف بيئة السبخات: 

  العرعر  السدر  |العكرش   األراك 
 مشال وجنوب خط االستواء 40و 30يوجد يف غريب القارات بني درجيت عرض  

  اإلقليم املومسي  اإلقليم السوداين  اإلقليم الصيين  |إقليم البحر املتوسط  
 املتسلقة يف أي الغابات توجد: األشجار 

  |االستوائية   اإلقليم السوداين  اإلقليم الصيين  إقليم البحر املتوسط 
 (1439 كفايات قبلاختبار مدار )الكواكب حول الشمس هو  أوسع مدارات 

  زحل  |نيتون    املريخ  املشتري   
 (1439 كفايات قبلاختبار )        األرضيةيبلغ عدد دوائر العرض اليت حتيط بالكرة  

 180 |  90  270  360  
 (1439)اختبار كفايات قبل            الدرجة الفلكية هي املسافة بني كل خطي طول متتاليني وتساوي 

  كم 100  كم 1111  |كم  111  كم 11 
 (1439 كفايات قبلاختبار )            أمهية خطوط الطول  

 

 معرفة الفرق الزمين بني األماكن  حتديد املوقع الفلكي 

  |  a  +b  معرفة املناطق احلرارية 
 (1439 كفايات قبل)اختبار            ىل إيزداد طول الليل يف فصل الشتاء الشمايل كلما اجتهنا  

  الغرب  الشرق   اجلنوب  |الشمال  
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 (1440 عام+ اختبار 1439 كفايات قبل)اختبار                نسبة اهليدروجني يف الشمس 

 53%  73%  63%  83%  
 (1439)اختبار كفايات قبل               تقع بني حزام الكويكبات 

  زحل وأورانوس  |املريخ واملشترى    وزحل  ىاملشتر  األرض واملريخ 
 نظرية يؤمن أصحاهبا بقدرة البيئة يف التحكم يف أنشطة االنسامج 

  |احلتمية   التوافقية  االمكانية  االقليمية 
 احلديث:دراسة املكامج يف الفكر اجلغرايف املعاصر  

  |املتنوعة يف مظاهر البشرية  احملدودة مبساحة  املتشاهبة يف التضاريس  املتحددة واملتغرية 
 تكومج األرض أبعد ما تكومج عن الشمس يف فصل       

  الشتاء الشمايل   |الصيف الشمايل   اخلريف الشمايل  الربيع الشمايل 
 (1439)اختبار كفايات قبل           يتساوى الليل والنهار يف كل بقاع األرض  

 21 /12   21/1  21 /2  21/3 |  
 مىت حيدث اخلسوف: 

  لالقمر تربيع أو إذا كان   إذا كان القمر هالل  إذا كان القمر حماق   |إذا كان القمر بدر  
 السكامج:العالقة بني الدميوغرافية وجغرافية  

  |اهلجرة    املواليد والوفيات  الوفيات  املواليد 
 للزراعة:عدد السكامج مقسوم علم األراضي الصاحلة  

  االقتصاديةالكثافة   الكثافة الفيزيولوجية  الكثافة احلسابية  |الكثافة الفلسفية  
 للزراعة: مساحة األراضيعدد السكامج مقسوم علم  

  الكثافة االقتصادية  الكثافة الفلسفية  الكثافة احلسابية  | الكثافة الفيزيولوجية 
 :اء افكاره يف علم السكامجنيف ب (توماس مالتوس)فكار استند ي من األأعلم  

 

 بسعادة االنساناإلنتاج يتناقص 

 تقل املواليد باالرتفاع الطبقي 

 يقل املواليد بزيادة االنتاج 

  |إنتاجية الغذاء يزيد مبتوالية حساسية وزيادة السكان مبتوالية هندسية  
 قياس النسبة بني اهلجرة الوافدة والنازحة : 

  |اهلجرة الصافية   هجرة مناوبة  هجرة سنوية  هجرة مومسية 
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 :سنويا بعد كم سنة يتضاعف العدد % 1إذا كامج النمو السكاين يف دولة  

 30  50  60  70 |  
 نسامج واستقراره داخل الدولة:انتقال اإل 

  اهلجرة الصافية  |هجرة داخلية   هجرة سنوية  هجرة مومسية 
 :تسمم، ماكن أمن الظاهرات املرتبطة بالعمرامج املدين احلديث يف املدينة جعل السكامج خارجها يف  

  جتمعات  |ضواحي   قرى  حياءأ 
 عدا:من مشاكل املدمج كل ما يلي ما  

  ارتفاع مستوى املعيشة   اجلرمية  تلوث  حياء العشوائيةاأل 
 ال يتأثر يف حالة التكبري والتصغري  

  مقياس الرسم الكسري  مقياس الرسم البياين  مقياس الرسم الكتايب  |مقياس الرسم اخلطي  
  الرسم:أصغر مقاييس  

 50,000:1  500,000:1  5,000,000:1  50,000,000:1 |  
 مسقط ترسم به اململكة خرائطها: 

  |مركيتور   املستوي  مولفيدي  بون 
 GISيدرس يف أي مرحلة دراسية  

  |الثانوي    متوسط  ابتدائي  حضانة  
 
  اخلريطة:أو رسوم متثل قراءة  ،هندسيةشكال أ

 |مفتاح اخلريطة   عنوان اخلريطة  مقياس اخلريطة  اخلريطة إطار 
 

   :اخليارات ال تعترب من فوائد اخلريطةأي من  

 |وسيلة تسلية    حتديد االجتاه  حتديد الظاهرات  حتديد األماكن  
 

 
 نسبة التداخل الطويل يف الصور اجلوية 

 10%  20%  30%  60% | 
 

 
دومج مالمسكككتها بواسكككطة األقمار   -معينة    وبشكككريةجلمع معلومات دقيقة عن مسكككاحات واسكككعة من األرض أو ظواهر طبيعية  

 :الصناعية نستخدم

 

GPS  GIS 
 RS |  DEMنظام االستشعار عن بعد  

 

 :حياء والشوارع علم اخلرائطاأل تبني 

 املضلعات  |النصوص   اهلندسي    النقطي 
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 انقطاع االستشعار عن بعد 

 |تشتت   انعكاس   تفرق   جتمع 
 

 
 يف:القمر سبوت هو قمر يستخدم 

 ال توجد اجابة  |استشعار عن بعد   األرصاد اجلوية  ويجلالتصوير ا 
 

 
 ميثل اللومج األمحر يف الصور الفضائية: 

 املياه العميقة.  الطرق   املباين  |الغابات  
 

 
 بعد؟ت نظم االستشعار عن أمىت بد

 الثمانينات  |الستينات    اخلمسينات  ربعيناتاأل 
 

 
   :دوات االستشعار عن بعدأمن 

 مستخدم  مرئيات  |مواسح   بيانات 
 

 
 :يكومج key  علومات يف جداول مبفتاحعند تنظيم وترتيب امل

 ال توجد اجابة  |ترابطي   هرمي  شبكي 
 

 
 أقمار األرصاد:

 NOAA |  orbit  SPOT  NIMBUS7 
 

 
  :تعد أقمار االستشعار عن بعد

 

 تدور حول األرض   ثابتة يف مكاهنا 

 |متحركة وثابته حسب التوجيه   وتدور معهاثابتة فوق نقطة  
 

 
  ك:مساحة تقدر ب املستشعر له الندسات يقيسالقمر 

  كم 250  كم 185  كم 155  كم  140 
 

 :استخداميف االستشعار عن بعد اىل رسوم توضيحية يف اخلريطة يتم  عندما يريد معلم اجلغرافيا نقل الصور اجلوية

  االناجليف    االستريوسكوب  االسكتش ماستر  االستريو ميتر 
 

   عن:الصورة املرفقة تعرب 

 الطيف املغناطيسي  الطيف الكهريب 

 
 الكهرومغناطيسي الطيف

 
  الطيف االشعاعي  
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  عن:الصورة املرفقة تعرب  

 الطيف املغناطيسي  نظم حتديد املواقع  

 
 التصوير اجلوي

 
  االستشعار عن بعد

  

 
 :تستخدم خطوط الكنتور باخلرائط الكنتوريةعند متثيل العصور اجليولوجية القدمية 

 اإلضافية  | املبسطة  العادية  املميزة 
 

 
 :إىل حتقيق العناصر اآلتية ما عدا اخلرائط هتدفمساقط 

 شكال الصحيحةاأل  املساحة الصحيحة  املسافات الصحيحة  | حجام الصحيحةاأل 
 

 
                           خطوط ومهية ترسم علم اخلرائط تصل بني املناطق املتساوية االرتفاع                                                               

 العرض   الطول  الكنتور  اهلاشور 
 

 
ة وتكومج متجاورة االحندار ويتناسككككب مسكها وكثافتها مع شككككدة  يطتسككككمم اخلطوط الصككككغرية املتجاورة اليت ترسككككم علم اخلر

 احندار سطح األرض          

 التماس  اهلاشور  التظليل  الكنتور 
 

 
 متتد اململكة العربية السعودية بني خطوط الطول:

  |ا شرقً 55 - 34  ا غربً 56 - اغربً 34  اغربً 56 ـ ا شرق34ً  اشرقً 56 - اغربً 34 
 

 متتد اململكة العربية السعودية بني دائريت عرض:

 اجنوبً 32 ـ  16  مشاالً 32 - اجنوبً 16  مشاالً 32 ـ  16  اجنوبً 32 - مشاالً 16 
 

 
 نسبة مساحة احلارات يف اململكة:

 4,6%  7%  10%  20% 
 

 أكرب العيومج يف اململكة: 

 عني خفس  عني أم خيسة  عني مسحة  |عني الضلع يف اخلرج  
 

 أكرب املناطق باململكة من حيث املساحة: 

  |الشرقية   مكة املكرمة  القصيم  الرياض  
 أصغر املناطق باململكة من حيث املساحة: 

 |الباحة   القصيم  الرياض   الشرقية 
 

 أطول حدود برية مع اململكة هي احلدود املشتركة: 

 عمان  العراق   األردن  |اليمن  
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 تبلغ مسحة الدرع العريب 

 10%  32 %  20%  40% 
 

 
 تبلغ مساحة الرف العريب 

 20%  32%  68%  40% 
 

 
 داخلية باململكة تشترك حدودها مع عمامج:سبخة 

 |سبخة أم السميم   سبخة مطي   سبخة أحبر   سبخة احلمر 
 

 
 أعلم نقطة باململكة:

 |جبل السودة   جبال طويق  جبال احلجاز  جبال مدين 
 

 
 هضبة الصمامج تقع:

 جنوب شرق اململكة  الدهناءغرب   مشال غرب اململكة  |شرق الدهناء  
 

 
 حقول النفط يف العامل علم اليابس أكرب

 الشيبه  بقيق  السفانيه  | الغوار 
 

 
 :هتاأنشأاليت  اجلهةبني الرياض والدمام مني  احلديديةالسكك 

       | أرامكو 
 

 
                                                              :السعودية هي جبال نشأةاملرتفعات الغربية يف اململكة العربية 

 | بركانيه  تعريه  انكساريه  التوائية 
 

 
 حقول النفط يف اململكة العربية السعودية يف املاء                                                                             أكرب

 |  الشيبه  بقيق  السفانيه  الغوار 
 

 
 ؟الطالبيزيد من دافعية  ما الذي

 املعرفةبناء   االكتشاف  باإلتقانالتعلم   |التعليم املربمج  
 

 نتج عن دمج التاريخ واجلغرافيا: 

 اختالف  |تكامل   تعارض   تشتت 
 

 
  :يتعرف علم اخلرائط ألوامج الطالب لديه عمم 

 االقتصادية  السياسية  |التضاريسية   التوزيعات 
 

 
 لكي حيقق املعلم هدف سلوكي؟ 

 |ربط بالبيئة   عدم ربطها بالبيئة  املعلومةيذكر الطالب   يعيد شرح املعلومة 
 

 :املنهج الذي نستخرج منه تعميمات ومبادئ 

 االستكشاف   |االستقراء   حل املشكالت  التفكري الناقد 
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  :التدريس يركز علم اجلانبهداف ألكي حيقق معلم 

 |النظري والتطبيقي   التطبيقي  النظري  التقين 
 

                                                          :أشجار تنمو يف اإلقليمي االستوائي 

 األرز  الفليني  الصنوبر  |املاهوجين  
 

 
                                                       شكل:أمحر تكومج علم  ولوهنااملعبدة الطرق 

 |خط متصل   شرط متعددة                                     نقطة وشرطة                      نقط 
 

 
 يف:يف اململكة  الفضةتوجد 

 |الدوادمي   الدمام    اجلوف  جازان 
 

 
                      :يوجد الفوسفات يف اململكة يف

   الدمام  اجلوف  جازان  |جالميد طريف  
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